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Ata da 437a Sessao Qrdina’ria do Conselho do Centro de Humanidades da

Universidade Federal do Cearé. Aos wdez) dias do més de abril do ano

de 2007 (dois mil e sete), as 09h30min (nove horas e trinta minutos),

realizou-se na sala de reunioes, mais uma sessao ordinaria do Conselho do

Centro de Humanidades, sob a presidéncia da Senhora Diretora, Professora

Maria de Fatima Oliveira Costa, contando com a presenca dos Senhores

Conselheiros: Elizabeth Dias Martins e Maria Neuma Barreto Cavalcante

chefe e representante do Departamento de Literatura; Livia Marcia Tiba

Radis Baptista e Jacqueline Freitas Bezerra - chefe e representante do

Departamento de Letras Estrangeiras; Marcia Vidal Nunes - chefe do

Departamento de Comunicacfio Social; Ana Maria Sé de Carvalho e

Mércio de Assumpcao Pereira da Silva — sub-chefe e representante do

Departamento de Ciéncias da Informacfio; José Estevao Machado Arcanjo

e Francisco Uribam Xavier de Holanda — chefe e representante do

Departamento de Ciéncias Sociais; Jesus Garcia Pascual — chefe do

Departamento de Psicologia; Gerson Gallo Ledezma Meneses —

representante do Departamento de Histéria; Atila Amaral Brilhante — chefe

do Departamento de Filosofia; Marluce Coan — coordenadora do Curso de

Letras; Inés Silvia Vitorino Sampaio — coordenadora do Curso de

Comunicacfio Social; Luciana Lobo Miranda — coordenadora do Curso de

Psicologia; Ivone Bastos Bomfim Andrade — Vice-coordenadora do Curso

de Biblioteconornia; Domingos Sévio Abreu — coordenador do Curso de

Ciéncias Sociais; Joao Emani Furtado Filho — coordenador do Curso de

Historia; Fernanda Maria Abreu Coutinho — coordenadora do Programa de

Pés-Graduacao em Letras; Eulélia Vera Lucia Fraga Leurquin —

coordenadora do Programa de Pés-Graduacfio em Lingfiistica; Maria

Aparecida de Paiva Montenegro - coordenadora do Programa de Pos-

Graduacfio em Filosofia; Ricardo Lincoln Laranjeiras Barrocas — pela

coordenadora do Programa de Mestrado em Psicologia; Glaucya Gislayne

Brito Cavalcante - coordenadora Geral das Casas de Cultura Estrangeira;

Adelson Andrade Alves Sobrinho — representante do Quadro de Magistério

de 1° e 2° Graus; José Lima Teixeira — representante do Corpo Técnico

Administrativo; Luisa Cela de Arruda Coelho — representante do Centro

Académico de Psicologia e Manoel Moreira de Sousa Neto — representante

do CA. do Curso de Ciéncias Sociais. ORDEM DO DIA: A Senhora

Diretora Profa. Maria de Fatima Oliveira Costa deu as boas Vindas aos

Professores Eulalia Vera Lucia Fraga Leurquin por sua eleicao para a

Coordenacao do Programa de Pos-Graduacfio em Lingfiistica e Adelson

Andrade Alves Sobrinho novo representante do Quadro de Magistério de 1°

6 2° Graus e finalmente parabenizou os professores associados. Em seguida

colocou em apreciacao a pauta do dia, solicitando as seguintes Inclusfies:

1) Aprovacfio do Parecer da Comissfio que analisou as inscricfies para

o Concurso Pfiblico de Professor Auxiliar — setor de estudo: Teorias e



Técnicas Psicoterapicas — Comportamental —- Campus de Sobral. AConselheira Glaucya Gislayne solicitou a inclusao da ProgressfioFuncional Horizontal da Profa. Liliane Maria Vidal Soares da Casa deCultura Francesa e o Conselheiro José Estevao Machado Arcanjosolicitou a inclusao do Projeto de Extensao — XIII Encontro Regionaldos Estudantes de Ciéncias Sociais. Posta em votacao, as inclusoes,foram aprovadas por unanimidade. PREVIEIRA MATERIA: Aprovagfioda Ata da 436” Sessfio Ordinaria. Havendo quorum regimental a SenhoraDiretora colocou em Aprovacao a Ata da 436a sessao ordinaria doConselho do Centro de Humanidades. Posta em votacao, a matéria foiaprovada por unanimidade. SEGUNDA MATERIA: Departamento deCiéncias Sociais — O Conselheiro José Estevao Machado Arcanjo relatouas matérias que tratam dos projetos de extensao intitulados: a) “Eleigoes2006: cenarios e personagens”, coordenado pela Profa. Rejane MariaVasconcelos Accioly de Carvalho, e tern como objetivo principal“promover discussfies na comunidade académica e na sociedade sobreprocessos eleitorais no Brasil de forma a integrar estudos desenvolvidos emdiferentes nficleos de pesquisa no pais”. Posta em votacao, a matéria foiaprovada por unanimidade. b) “XIII Encontro Regional dos Estudantes
de Ciéncias Sociais — Ciéncias ao Vento na Terra da Luz: Crises ePerspectivas”, coordenado pelo Centro Académico do Curso de CiénciasSociais, ficando a coordenacao académica sob a responsabilidade do Prof.
Francisco Uribam Xavier de Holanda. O referido projeto tem como
objetivo principal travar discussao e fazer avaliacao consciente ao ensino,
pesquisa e formacao critica da realidade regional com destaque para a
organizacao do Movimento Estudantil da Ciéncias Sociais, bem como a
tirada de propostas que serao levadas ao Encontro Nacional de Estudantes
de Ciéncias Sociais e deliberacoes pertinentes a prépria regiao. Posta emvotacao, a matéria foi aprovada por unanimidade. A Conselheira Inés SilviaVitorino Sampaio disse que os projetos de extensao deveriam ser melhoranalisados. Em seguida a Sra. Diretora pediu que fosse apresentado ao
Conselho o documento dos alunos onde solicitam alojamento para os
participantes do encontro nas areas I e 11 deste Centro. Informou tambémque as instalacées fisicas do Centro de Humanidades n50 tém condicfies
suficientes para atender a demanda, porém ha todo empenho pararealizacao desses eventos. Em seguida foi levantado também que no dia 30
do corrente més havera aula normal, como ficaria a situacao dos alunos,
inclusive 0s alunos das Casas de Cultura Estrangeira. Apés discussoes, e
algumas sugestoes a matéria foi aprovada com 03 (trés) abstencoes de voto
e com a condicional de que a Coordenadora Geral das Casas de Cultura
Estrangeira entrara em contato com os Coordenadores das Casas de Cultura
para ver a possibilidade da suspensao das aulas no proximo dia 30, caso
n50 obtenha um resposta positiva por parte dos coordenadores das Casas de
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Cultura, a sugestao é que as aulas das Casas de Cultura sejam transferidas
para a area III deste Centro, e que os Coordenadores da Graduagao e seus
Chefes de Departamentos decidem quanto a suspensfio das aulas na 221 dia
30.04. Coordenacao Geral das Casas de Cultura Estrangeira- A
Conselheira Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou as matérias
aprovadas pela Coordenagao Geral das Casas de Cultura Estrangeira em
reuniao realizada no dia 22.03.07, que trata dos seguintes projetos de
extensao: a) “II Encontro de Professores de Linguas Estrangeiras”,
coordenado pela Profa. Glaucya Gislayne Brito Cavalcante. O referido
projeto tém por objetivo integrar os professores a realidade e as situacoes
de ensino-aprendizagem das linguas estrangeiras na cidade de Fortaleza.
Posta em votacao, a mate'ria foi aprovada por unanimidade. b) “Grupo de
Estudos Nipfinicos (GEN)”, coordenado pela Profa. Glaucya Gislayne
Brito Cavalcante. A Conselheira Glaucya Cavalcante informou ao
Conselho que a fmalidade do referido projeto é proporcionar um ambiente
propicio para a aprendizagem da lingua japonesa, bem como motivar o
interesse dos integrantes pelos aspectos extralingfiisticos que envolvem o
japonés. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Departamento de Psicologia - A Conselheira Luciana Lobo Miranda
relatou a matéria aprovada pelo Departamento de Psicologia em reunifio
realizada no dia 14.03.07 que trata do projeto de extensao intitulado:
“Pesquisa em Psicologia em Perspectiva Intercultural”, coordenado
pelo Prof. Antonio Caubi Ribeiro Tupinamba e tern por objetivo principal
“capacitar estudantes e profissionais da area de psicologia e administracao
para pesquisa cientifica em psicologia organizacional e do trabalho em
perspectiva intercultural”. Posta em votacao, a matéria foi aprovada por
unanimidade. Homologacao do parecer das inscricfies para o Concurso
de Professor Efetivo Auxiliar da UFC - Campus de Sobral — setor de
estudo: Teorias e Técnicas Psicoterépicas — Comportamental. A
Conselheira Luciana Lobo Miranda, fez a leitura do parecer da Comissfio
Especial, que analisou as inscricoes do referido concurso, informando que
cinco (05) candidates se inscreveram, tendo duas (02) inscricoes
indeferidas — José Reginaldo Feij 50 Parente e Lucio Flévio Gomes de Lima
por falta da proposta de atuacao académica na UFC; e trés (03) inscrigfies
deferidas Aécio de Borba Vasconcelos Neto, Antonio Maia Olsen do Vale
e Maria Suely Alves da Costa. Posta em votacao, a mate’ria foi aprovada
com um (01) vote de abstencao. Departamento de Letras Estrangeiras —
A Conselheira Livia Marcia Tiba Radis Baptista relatou a matéria aprovada
pelo Departamento de Letras Estrangeiras em reuniao realizada no dia
09.03.07, que trata do projeto de extensao intitulado: “Taller de Expresién
e Interacién Oral”, coordenado pela Profa. Massflia Maria Lira Dias, e
tem como objetivo principa “corrigir as deficiéncias de pronfincia
ocasionadas pela interferéncia da lingua materna (portugués)”. Posta em



votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade. TERCEIRA
MATERIA: Prorrogaefio Projeto de Pesquisa — Departamento de
Filosofia. A Conselheira Maria Aparecida Paiva Montenegro relatou a
matéria aprovada pelo Departamento de Filosofia que trata da prorrogaofio
do projeto de pesquisa intitulado: “Filosofia da Natureza em Schelling: a
busca pela realizaoao efetiva da Doutrina da Ciéncia em Fichte”,
coordenado pelo Prof. Kleber Carneiro Amora. Posta em votagéo, a matéria
foi aprovada por unanimidade. QUARTA MATERIA -
AFASTAMENTO DE DOCENTE — Departamento de Letras
Vernéculas. A Conselheira Mérluce Coan relatou a matéria aprovada pelo
Departamento de Letras Vernaculas em reunifio realizada no dia 29.03.07,
que trata do pedido de afastamento da Profa. Marlene Gonoalves Mattes,
no periodo de setembro de 2007 a abril de 2008, a fun de realizar estégio
pos-doutoral na Maximilian — Universitat Miinchen em Munique —
Alemanha. Posta em votagfio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
Departamento de Ciéncias Sociais. O Conselheiro José Estevao Machado
Arcanjo relatou a matéria aprovada em reunifio do Departamento de
Ciéncias Sociais realizada no dia 03.04.07, que trata do pedido de
afastamento da Profa. Alba Maria Pinho de Carvalho, no periodo de
21.05 a 21.06.07, a fun de realizar interc'a‘mbio académico na érea de
estudo “Transformagoes da América Latina”, na Universidade de Aveiro —
Portugal. Posta em votaofio, a matéria foi aprovada por unanimidade.
QUINTA MATERIA — Departamento de Comunicacfio Social -
Projeto do Curso de Especializagao em Teorias da Comunicagfio e da
Imagem — 2007. A Conselheira Marcia Vidal Nunes relatou a matéria
aprovada pelo Departamento de Cormmicagao Social que trata do Projeto
do Curso de Especializagfio em Teorias da Comunicagéo e da Imagem —
2007. Apés um breve relato sobre o projeto em questfio, a Conselheira
Marcia Vidal Nunes fez a leitura do parecer favoravel ao pI'OJ'.eto Posta em
votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SEXTA MATERIA —
Aprovagao dos Planos de Trabalho. Coordenaoao Geral das Casas de
Cultura Estrangeira. A Conselheira Glaucya Gislayne de Brito
Cavalcante relatou a matéria, aprovada pelo Colegiado da Coordenadoria
Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em reunifio do dia 22.03.07, que
trata da aprovagfio dos planos de trabalho das seguintes Casas de Cultura:
21) Casa de Cultura Alemfi. b) Casa de Cultura Brit’a‘nica. c) Casa de Cultura
Francesa. d) Casa de Cultura Hispénica. 6) Casa de Cultura Italiana. t) Casa
de Cultura Portuguesa. A Professora Glaucya Gislayne Brito Cavalcante
fez a leitura da quantidade de professores, quais encontram-se afastados, e
0 total da carga horéria de cada uma das Casas de Cultura acima citadas.
Posta em votagao, a matéria foi aprovada por unanimidade. SETIMA
MATERIA - PROGRESSAO FUNCIONAL HORIZONTAL.
Coordenagfio Geral das Casas de Cultura Estrangeira. A Conselheira
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Glaucya Gislayne Brito Cavalcante relatou a ma‘téria, aprovada pelo
Colegiado da Coordenadoria Geral das Casas de Cultura Estrangeira, em

reunifio do dia 04.04.07, que trata da Progressao Funcional Horizontal da
Professora Liliane Maria Vidal Soares, lotada na Casa de Cultura Francesa,
da classe E, referéncia 3, para a classe E, referéncia 4, do quadro de
magistério de 1° e 2° graus. A Professora Glaucya Gislayne Brito fez a
leitura do parecer da cornissao que, “apos exame do relatorio apresentado e
dos documentos comprobatorios anexos ao processo, julgou a referida
professora apta a progressao solicitada”. Posta em votacfio, a matéria foi
aprovada por unanirnidade. OITAVA MATERIA — Assuntos de Interesse
do Centro de Humanidades e/ou da UFC. A Senhora Diretora, Profa.

Maria de Fatima Oliveira Costa informou que apos concurso para escolha
da logomarca da IV Semana de Humanidades, foi vencedor o aluno Bruno
Henrique Ribeiro de Souza, do Curso de Comunicacao Social - habilitacao
em Publicidade e Propaganda. Em seguida prestou as seguintes
informacoes: a) que a Semana de Humanidades é uma atividade
reconhecida pela Pro-Reitoria de Graduacfio estando, portanto no
calendério universitario; b) que temos 200 trabalhos inscritos e que
contamos com o apoio de colegas para coordenar os trabalhos; c) propés a0
Conselho a homenagem ao servidor técnico administrativo Ricardo
Henrique Vieira dos Santos, o Conselho do Centro disse achar justa a
homenagem e aclamou com louvor; d) propos também a homenagem ao
docente André Haguette pelos 40 anos dedicados a UFC. Além de ter
apresentado e distribuido a programacfio da referida Semana, lembrando a
participacao de docentes, técnicos administrativos e de estudantes. A
Conselheira Ana Maria Sé de Carvalho do Departamento de Ciéncias da
Informacfio convidou todos os Conselheiros para a inauguracao da
Biblioteca Comunitaria Centro Social Urbano do Conjunto Ceara no dia
18.04.07, as 17 horas. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Diretora Profa.
Maria de Fatima Oliveira Costa agradeceu a presenca de todos e deu por
encerrada a sessao, da qual eu, Fernanda Aparecida de Miranda, lavrei a
presente ata que, apos lida e aprovada, sera assinada por mim e pelos
demais presentes.
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